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Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4 /2014,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o poskytovaní jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok

Schválené uznesením č. 125/2014 Mestského zastupiteľstva v Kežmarku dňa 04.09.2014
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 zák. č.
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých predpisov a zákona č.
601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
o životnom minime) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
V časti I. článok 1 znie:
Časť I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa § 17
zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých predpisov
(ďalej len zákon o pomoci v hmotnej núdzi) a priznanie mimoriadnej dávky pomoci obyvateľovi
mesta (ďalej len občanovi) podľa § 3 ods.2 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, ktorými mesto Kežmarok pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti
poskytuje sociálnu pomoc.
V článku 2 sa vypúšťa odsek 6) a doterajšie odseky 7),8) a 9) sa označujú ako odseky 6), 7) a 8)
V článku 2 odseky 2), 3) a 5) znejú:
Článok 2
Základné ustanovenia
2) Jednorazová dávka je dávka, ktorá je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych
výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
3) Mimoriadna dávka pomoci je dávka, ktorú môže mesto poskytnúť občanovi a fyzickým
osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, ak sa občan alebo fyzické osoby, ktoré sú
s občanom spoločne posudzované, nachádzajú v náhlej núdzi alebo v nepriaznivej sociálnej situácii
a výška ich celkového príjmu nepresahuje dvojnásobok životného minima (§ 2 zákona o životnom
minime).
5) Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima
ustanovené osobitným predpisom (§ 2 zákona o životnom minime) a členovia domácnosti si
nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku
a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem (§2 ods.1 zákona o pomoci v hmotnej
núdzi).
V časti II., v článku 3, odsek 6) znie:
Časť II.
FORMY A SPÔSOBY POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ POMOCI
Článok 3
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Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
6) Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenia nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,
nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča,
vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu,
mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb (§17 ods.1 zákona o pomoci v hmotnej
núdzi).
V článku 4 sa odsek 3) vypúšťa a odsek 2) znie:
Článok 4
Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

2) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá do výšky preukázaných skutočných
výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie
presiahnuť sumu podľa prvej vety (§17 ods.2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi).
V článku 5 sa odsek 5) vypúšťa a doterajšie odseky 6) a 7) sa označujú ako odseky 5) a 6)
Odsek 2) písm. b) znie:
Článok 5
Mimoriadna dávka pomoci

2)
b) zabezpečenie služieb spojených s úmrtím fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne
posudzovaná, alebo v priamom príbuzenstve a žiadateľ zabezpečuje pohreb zomrelého, ak pozostalá
rodina je odkázaná na dávky v hmotnej núdzi alebo príjem žiadateľa resp. jeho rodiny neprevyšuje
dvojnásobok životného minima spoločne posudzovaných osôb (podľa zákona o životnom minime).

V časti III., v článku 7 odseky 1) a 2) znejú:
Časť III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 7
Účinnosť nariadenia
1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci
občanom mesta Kežmarok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom
zasadnutí dňa 4.9.2014 uznesením č. 125/2014.
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2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.októbra 2014.
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